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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
(до 1000 друкованих знаків)
Курс розглядає теоретичні, методичні і практичні питання економіки підприємства. Висвітлюються
питання формування та використання ресурсів підприємства та його інноваційно-інвестиційної діяльності.
Курс допоможе осягнути основні напрями господарської діяльності підприємства, теоретичні засади формування й
використання трудових ресурсів підприємства та системи їх матеріального стимулювання; методичні засади
формування та використання майнових ресурсів (активів) підприємства, теоретичні засади формування
фінансових ресурсів (капіталу) підприємства, механізм формування економічних результатів господарської
діяльності підприємства; механізм розвитку підприємства, запобігання кризових явищ та банкрутства; забезпечення
економічної безпеки підприємства.
Важливим при цьому є вивчення сутності економічного стану підприємства, вміння

визначати

економічні результати та ефективність господарської діяльності підприємства.
СТРУКТУРА КУРСУ
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Завдання

Оцінювання

семестр
Тема 1
Наукові
основи
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100
Знати
поняття
витрат
Виконання
та
Тема 13
4/4
Витрати підприємства та
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ
Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються
на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за
наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
Списування під час контрольних модульних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч.
із використанням мобільних девайсів). Доповіді, ессе повинні мати коректні
текстові посилання на використану літературу
Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба,
міжнародне стажування, самоізоляція) навчання може відбуватись індивідуально
(в он-лайн формі elearn за погодженням із деканом факультету)
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ
Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків
екзаменів
заліків
відмінно
зараховано
добре
задовільно
незадовільно
не зараховано

